
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم  ،الحمد هلل رب العالمٌن

 بإحسان إلى ٌوم الدٌن وبعد:

 االخ الدكتور عبد الحكٌم السعدي المحترم

والذي تضمن أخطاًء قد اطلعت على ردك على بٌان هٌئتنا الشرعٌة فً جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة، 

عما سأجٌبك لضٌق الوقت واضحة ومغالطات كبٌرة لم أكن أتوقع أنها تصدر من أمثالك من أهل العلم، و

 :ورد فً ردك باختصار مع أن لدي أجوبة مفصلة على عموم فقرات ردك

هو مرة وفتوى مرة أخرى، و اً بٌن تسمٌته بٌان خلط   نرى أن هذا" بٌانكم وفتواكم" فً المقدمة قولك .1

وله خصوصٌة إضافٌة وهً أنه ٌنطلق من داخل أرض المعركة وعلى ألسنة بٌان فً الواقع 

 الخلط تجلى هذا وقد، والدعوات للجهاد مجاهدٌن أصابعهم على الزناد وأخرى تكتب البٌانات

، "األدنى لىإ لىاألع من تصدر أوامر وكأنها الفتوى ظهرت"( الفقرة )ب(: 2) فً النقطة بقولك

الذي ٌصدر من داخل ساحة  الفرق بٌن لهجة البٌان والمنصف ٌعرففهو بٌان ولٌس بفتوى، 

، وٌمكنك أن تتعرف أكثر على لهجة فتاوى الهٌئة الشرعٌة لجٌشنا بقراءة ولهجة الفتوى المعركة

، ثم إن من كان فً ساحة الحرب ٌخوض معركة واالطالع على موقع جٌشنا جلة النقشبندٌةمال

ٌ  العرض ومصٌرٌة ألعظم هدف وهو نصرة الدٌن وتحرٌر  نتظر ت  منه؟، أ نتظراألرض ما الذي 

ع األعداء به؟،  نتظر منه لغة  ت  أاللٌن؟،  نتظر منه لغةت  أ؟، والوهنالضعف منه لغة  إن لغة تطمِّ

م الناس أن لستم من ٌعلِّ وأ لغة النذٌر العرٌان، ثم ،والغلظة لغة الشدة والحزم بٌانات المجاهدٌن

فً وقت السلم لكنه فً ساحة المعركة سمحا رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( مع كونه هٌنا لٌنا 

لمسلمٌن بعصاه وٌنادي بأعلى صوته، وٌذب عن الدٌن وٌؤنب شدٌد حازم ٌصفُّ صفوف ا

فً جمٌع  ٌصدعٌعلو ووإن صوت الحق ال بد أن ؟، وٌحرض المؤمنٌنوٌلوم المتخلفٌن ذولٌن المخ

 (:صلى هللا علٌه وسلم)نت من قول هللا تعالى لحبٌبه أٌن أو، هذا الظرفمثل ال سٌما فً أحواله 

ن ال أمرنا رسول هللا وقد أ لحق خافتا وضعٌفاالداعً لصوت ال(، ومتى كان ..)فاصدع بما تؤمر

 ؟.نخشى فً هللا لومة الئم

، "واالستدالل الطرح فً الشرعٌة والسٌاسٌة الدقة وعدم بالمغالطات الملًء"فً المقدمة قولك  .2

 ،"حالٌا   الواقع فقه الى األقرب هو بغداد الى الذهاب تأجٌل( الفقرة )ج( "2وقولك فً النقطة )

وفقه الدقة الشرعٌة ف ،وهو األقرب إلى جهل الواقع بعٌنها المغالطات هو هت  طرح ما نأ الحقٌقةو

ث والتً ال احدتجري علٌها األا طبٌعة الساحة التً ما شخص بهواه بل تحددهمال ٌحددهالواقع 

فً  ال سٌماها دهرا عن بعٌدا عاشوا ألناس ذلك ٌتسنى وكٌف، هاأحد مثل المتواجدٌن فٌقدرها  ٌقدر

مور ال ٌقدرها إن هذه األ، ال أكثر شاشة التلفاز فًاألٌام العصٌبة وهم ٌتفرجون على الكر والفر 

أصحاب دعوات  من واٌسمع لم الناس نأ والعجٌب ،ونها وٌتواجدون فً الساحةٌعٌش نالذٌبحق إال 

 مشرفا تارٌخا سطروا الذٌن العظماء المجاهدٌن هؤالءبحق  واحدة إنصاف كلمةوبٌانات التأجٌل 

 خالل من الدٌنٌة واجباتال بأبسط القٌام فً قلاأل وعلى بل ،قبل األصدقاء ه األعداءشهد ل

 هذه لٌست، أهذا العصر فً رضاأل على ٌتغواالط برأك جهاد فً كله الكفر قتال على تحرٌضال

 بهم صلة  من لهم وانصحاألجدر بهم أن ٌ ، ألم ٌكن؟للعلم ٌنتسبون ناسأ من بعٌنها المغالطات هً



إصداراته وبٌاناته ٌؤازروا هذا الجٌش المجاهد بدال من حجب لمن الهٌئات والقنوات الفضائٌة 

ٌقر عٌن الصدٌق وٌغٌظ العدو؟، والتً لم ٌحجبها  اً الجهادٌة ونشاطاته اإلعالمٌة والتً بلغت حد

 ما فعلت.بهم فعلت  وقد حتى األعداء فً قنواتهم الفضائٌة

 تقول كنت ذا"، إجهاد... الخ من النقشبندٌة الطرٌقة رجال ٌقدمه بما أفتخر( "1) النقطةقولك فً  .3

 فلماذا وتضحٌات بطوالت من النقشبندٌة الطرٌقة رجال جٌش ٌقدمه بما خرتتف زلت وما نتك نكإ

وإال فما قٌمة  ،وعادة الناس إذا افتخروا بشًء واستحسنوه أعلنوه ؟،الٌوم هذا تعلن ذلك قبل لم

 .االفتخار سرا وهمسا؟

، من قال بأن "... الخآخر حٌن إلى ذلك بتأجٌل ٌنادي كان الجمٌع"( الفقرة )أ( 2) النقطةفً قولك  .4

 ما وأنوقولك فً الفقرة )ج(: " ،ومن هم الجمٌع؟ ؟،فً بغداد كان ٌنادي بتأجٌل الصالة الجمٌع

وهل ٌقع من أفراد  ،؟تقولهالذي  "، أٌن اإلجماعغٌرهم من والعقالء الثقاة الفقهاء علٌه أجمع

أفراد بالتأجٌل ٌن نادوا الذف ،انعقادهس طلبة العلم معنى اإلجماع وشروط معدودٌن؟، وأنتم من ٌدر

فكانت هدٌة ، األساس ممنها خبره واجعلولهذه الدعوة  وإعالمهم روجوا ٌونمعدودون، والسٌاس

حٌث أنهم كانوا على وجل شدٌد من إعالن المتظاهرٌن قدومهم إلى  ؛المجوس والصهاٌنةذناب أل

متسلطٌن على رقاب  إلى األمل ببقائهمٌعٌشونه بغداد فتحول حالهم هذا من الوجل الذي كانوا 

على هذا الشعب وٌتقووا أكثر ٌتمردوا ل فرصة أخرىوا بهذه البٌانات والدعوات عط  المسلمٌن، فأ  

قدٌما  ٌنالتأجٌل أحد أعذار المتخلفأدهى وأمر، ف، ثم إن هناك ما هو برد حقوقه وٌماطلوا وٌسوفوا

مسٌر علٌك قصة المتخلفٌن عن  ت خافٌةً لٌسو، ماء وجوههمبه لٌحفظوا وهو عادتهم  وحدٌثا

إلى تبوك عدا الصحابة الثالثة الذٌن صدقوا هللا ورسوله فأنزل  رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(

فواضح فً السٌرة وما أنزل هللا فٌهم من عتاب لرسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(   توبتهم،هللا

 .هل العلم مثل ذلكأأنه ٌخفى على  نظنالنبوٌة المطهرة، وما 

 األخوة بهذا تمعن لو صائبة رؤٌة وهً آخر حٌن إلى ذلك بتأجٌلقولك فً الفقرة نفسها: " .5

ن الخطأ األكبر والمثبط والمخذل األعظم هو الدعوة إ لقلتأنصفتنا بهذا األمر "، لو النقشبندٌة

عرشها وكسر صلفها  وزلزلةإنها كانت فرصة تارٌخٌة إلرباك الحكومة الصفوٌة فلتأجٌل الصالة، 

، إننا نعجب كل العجب لمن ٌفكر فً هذا تخبط والوهنً وقت هً تعانً فٌه من الوغرورها ف

توافق هذه الدعوات والبٌانات مع ت؟، ألم أذناب كسرىألم ٌفرح بهذه الدعوة األمر بهذه الطرٌقة، 

ٌقاف الزحف إلى من المتظاهرٌن إ فٌه رجوت بٌانا تأصدر التًهذه الحكومة العمٌلة  دعوات

وتفوٌت الفرصة  ، ثم إنهم أجلوها ال إلى وقت معلوم مما ٌعنً بوضوح تمٌٌعها وتضٌٌعها؟بغداد

 .التارٌخٌة على أهل الحق

 الصالة بتأجٌل قالوا الذٌن المفتٌن من هناك هل علٌكم فباهلل))( الفقرة )ب(: 1) النقطةفً قولك  .6

((، نحن لم نقل إن هذه اآلٌة تنطبق على اآلٌة هذه علٌهم تنطبق من المتظاهرٌن من أو بغداد فً

أناس بأشخاصهم، بل افتتحنا بها البٌان دون تعلٌق علٌها، والغاٌة واضحة وهً استنهاض الهمم 

فً سبٌل  إن من ٌتثاقل عن النفرنعم  عظٌما، اجهاداهرات الٌوم تمثل للنفر فً سبٌل هللا ألن التظ

م الناس أن العبرة ألستم من ٌعلِّ ثم  علٌه هذه اآلٌة الكرٌمة،تنطبق  أنهللا فً أي موطن لحري ب

ومنهم أهل المصالح  ونموجودالمتصفون بهذه الصفة ، وبعموم اللفظ ال بخصوص السبب؟

فقدانها، بل إن هناك هم ٌخشون الدنٌوٌة التً عرفوا بها وانخرطوا فً العملٌة السٌاسٌة المشبوهة و



ت لفض التظاهرات مقابل مكاسب دنٌوٌة ومناصب سٌاسٌة من صار ٌعقد الصفقات والمزاٌدا

 .حكومتهم العمٌلة منهم هاٌرومون العودة إلٌها بعد أن سلبت

 استدل التً المصالح جلب على مقدم المفاسد درء قاعدة ان( الفقرة )ج(: "2) النقطةقولك فً  .7

"، باهلل الحاضر... الخ الوقت فً وانطباقا دقة أكثر بغداد فً الموحدة الصالة تأجٌل طالبو بها

الف من آلوزج اواستباحة الحرمات وقتل األبرٌاء بما فٌهم العلماء علٌك أترى هتك األعراض 

حتى ولو الدماء  سفكأقل شأنا من برٌاء فً سجون الحكومة الطائفٌة العمٌلة الرجال والنساء األ

، ((شهٌد   فهو ماله دون قتل من)ألم ٌقل رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(: ) فً سبٌل هللا؟،كانت 

ن  : ))ألم ٌقل"رواه البخاري"،  ون   ق ِتل   م  ِتهِ  د  ل م  ظ  ِهٌد   ف ه و   م  ((، "رواه النسائً"، وهنا عد النبً ش 

شأنا من المال )صلى هللا علٌه وسلم( المقتول ألجل المال أو ألجل المظلمة وربما تكون أقل 

ة واضحة أن من حق تعدل عند هللا جناح بعوضة، أال ٌدل هذا داللالدنٌا كلها ال شهٌدا، والمال بل 

ٌ  ؟، ولو أقل شأنا من جناح البعوضة كانبحقه ولو  المسلم أن ٌطالب سفك جره ذلك الطلب إلى أن 

ن وإ ،جل جالله بل ٌعد مكرمة له، وهو شهٌد والشهادة ال ٌقدر قدرها إال الذي أكرمها ؟،دمه

ها سفك دم وفٌدنٌوٌة المطالبة بالحقوق ولو كانت من لم ٌمنع رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( 

ه  متهكرطراء مواكتفى بإ ،والترٌث لم ٌقل بالتأجٌل والتمهل واالنتظار، ودماءلحقنا ل المطالب وعدِّ

 ائدي وأخالقًعق من أقبح احتالللبلد مسلم  اوتحرٌرهللا لدٌن ؟، فكٌف لو كان الحق نصرة شهٌدا

بٌن مصلحة الخروج على الظالم والخالص من ظلمه وإلى األبد  المقارنة؟، فوسٌاسً واقتصادي

رجحان مصلحة الخروج نتج ت حقنا للدماءدخول بغداد تأجٌل مصلحة ووإن كلف ذلك ما كلف، 

ومكرمة من عند هللا، وال ٌخفى  نه شهادة فً سبٌل هللان ترتب على ذلك الموت ألوإ على التأجٌل

هللا تعالى مشحون علٌك أن ذلك مما حث علٌه النبً )صلى هللا علٌه وسلم( وحرض علٌه، وكتاب 

وكلها تدل على صحة ما  الشرٌفة، ثم السنة المطهرة ملٌئة باألحادٌث النبوٌة باآلٌات الكرٌمات،

 .لتأجٌلإلٌه القائلون با ، وعلى عكس ما ٌدعومن خروج ندعو إلٌه

 من جزء هو بل له وانهاء   للفساد إزالة ٌحقق ال وحده وهذا( الفقرة )ج(: "2) النقطةقولك فً  .8

 أنتم آخر نوع من بزحف ٌنتهٌان بل موحدة لصالة بزحف ٌنتهٌان ال والفساد الظلم وأن مقدماته،

وما الذي وجدته "، كالم طٌب وهو حجة لنا ال علٌنا، هللا بإذن قرٌبا   وسٌتحقق تماما   تعرفونه

ما جاء لم تقرأ بٌاننا جٌدا، و؟، ربما لم تطلع على هذا وسائر بٌاناتنا ٌناقض هذا الكالم فً بٌاننا

 ".العراقً الشعب لصالح المباركة االنتفاضة لحسم منه بد ال أمر بغداد إلى الزحف وإن" :فٌه

 الٌها بالزحف خصوصا   وبغداد عموما   العراق انقاذ كان اذا ثم( الفقرة )د(: "2قولك فً النقطة ) .9

 وبقٌة الدٌن وصالح والموصل االنبار فً المتظاهرٌن على الواجب هذا فهل شرعٌا ، واجبا   اآلن

 الجنوب الى الشمال من العراقٌٌن جمٌع على واجب انه ام غٌرها، دون المعتصمة المحافظات

 تنظٌم توجبون ال فلماذا معهم ومن النقشبندٌة الطرٌقة رجال فٌهم بما الغرب الى الشرق ومن

 أهل على ان المطلوب أن عراقٌون، ام انهم مع ساكنا   فٌها أهلها ٌحرك لم مناطق فً زحف

 ذلك من معفوون فهم الباقون وأما العراق بتحرٌر القٌام وحدهم الدٌن وصالح والموصل األنبار

تقرأ البٌان جٌدا ألننا لم نعٌن أحدا على أنك لم آخر ، هذا دلٌل "!فقط؟ األوامر اصدار وواجبهم

"، الشرفاء العراقٌون أٌها" من البٌان: وإلٌك بعض النصوص بخطابنا بل خاطبنا جمٌع العراقٌٌن

"، فهل دعونا فئة دون فئة أو وسنة شٌعة للمسلمٌن بغداد فً الموحدة الصالة إلقامة الدعوة إن"

لبٌان مقصود ابتداًء قبل االطالع على على ا هذا مما ٌوحً أن ردكمحافظة دون محافظة؟، 



 وأمارد علٌه، وأما قولك "تقرأ البٌان جٌدا قبل أن تبدأ بالك أن فقد كان ٌنبغً علٌفحواه، وعلٌه 

جٌش رجال بهم إن كنت تعنً "، فقط األوامر اصدار وواجبهم ذلك من معفوون فهم الباقون

وال زالوا كذلك  بداٌة احتالل العراق منم مجاهدون فً ساحة الجهاد إنهالطرٌقة النقشبندٌة ف

ولٌست وٌقوم بها، ٌضحون بدمائهم وأموالهم، فبٌاناتهم لها واقع فً الساحة وجمهور ٌسمعها 

ما ٌجري فً  ٌفكرون وٌقدرون وال ٌعرفونبٌانات جوفاء مستوردة من خارج العراق ممن 

حسن، فالمتظاهرون الٌوم ٌمثلون ، ثم لو افترضنا أننا نادٌنا المتظاهرٌن فهذا أمر مستالداخل

فلٌس هناك  ،واستثمارهم ألجل تحرٌر بلدهم فعل العقالء ،الطلٌعة الثائرة بٌن أبناء الشعب العراقً

المدٌنة المنورة فً عهد رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( ٌخرج من ف ؛شعب ٌثور بأكمله

أمر العباس أن رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( ، كما أن ال ٌخرج آخرونللغزوات و ونالمجاهد

 وال أطٌل الكالم بعد هذا.أصحاب الشجرة((،  ٌنادي فً غزوة حنٌن: ))ٌا

 على ٌوجب آخر منحى وفتواكم بٌانكم ٌنحو أن األمل كان( الفقرة )هـ(: "2قولك فً النقطة ) .11

 وأن السٌاسٌة العملٌة فً الفاسدة الطغمة من العراق تحرٌر على العمل المخلصٌن العراقٌٌن

أن ردك متسرع وأنه بٌقٌن "، هذا مما ٌؤكد على... الخ واجب هو كما ذلك أن على البٌان ٌؤكد

بٌانات جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة، وكأنك بهذا الكالم اطالعك على ردة فعل منك ووقع قبل 

أن تزور موقع جٌشنا على شبكة تناقش بٌانا لجٌشنا لم ٌصدر غٌره مطلقا، لذا أتوجه إلٌك بالنصح 

(، أو البحث فً محركات الشبكة عن اسم جٌشنا www.alnakshabandia.netاإلنترنت )

( 1)المرفق لتطلع على بٌاناتنا وتعلم أنك استعجلت )وفً العجلة الندامة(، كما أنً سأرفق لك بٌانا 

 كل فً والمتظاهرٌن المعتصمٌن لدعم استعدادهم ٌُعلنوا وانً الفقرة نفسها: "ٌرد علٌك قولك ف

 ،"جانبهم الى وٌقفون ٌساندونهم خلفهم رجاال   ان على الطمأنٌنة روح فٌهم ٌبعثوا وان مكان

نا إٌضاحا لغٌرنا أننا ٌ، وٌكفولهذا الٌوم نذود عن دٌننا وأرضنا وشعبنا ٖٕٓٓفنحن من عام 

عن ٌمٌننا فٌه  أال ٌكفً ذلك أننا فً ظرف أعداؤناتورٌة، جٌش وخرجنا باسمنا ال بغطاء وال 

واألعجب  وعن شمالنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن أعالنا ومن أسفل منا، واألدهى من ذلك واألمر  

ذلك ٌعلمون جٌدا صحة منهجنا، وال ٌسوقهم إلى هم نا وٌنتقصون منا وأن بنً جلدتنا ٌتربصون ب

 .إال الحسد أو الجهل

 بالتخذٌل غٌرهم فتوى ٌصف خطاب مجرد الفتوى تكون ان من بدال  قولك فً الفقرة نفسها: " .11

 صرٌن على أن الدعوة أو الفتوى بتأجٌل، وال زلنا م"لعلماء... الخ المسؤولٌة وتحمٌل والبطالن

قعوا فً مثل هذا بذلك أن ال ٌ الذٌن دعوا أو أفتوا ونأمل من، وخطٌر الذهاب إلى بغداد تخذٌل كبٌر

الناس بافتراضات غٌر  المنزلق الخطٌر الحقا ألن أمانة تحرٌر البلد فً رقاب الجمٌع وتخذٌل

م أمام الشعب الجرٌح الذي ٌنتظر منهوأمام التارٌخ و هللا أمامم مسؤولٌة كبٌرة صحٌحة ٌحمله

 .عكس هذا التوجه

 اٌام أول من اعتصاماتهم فً العراق ابناء بجانب باخالص وقفوا لعلماء"فً الفقرة نفسها قولك  .12

"، األولى المراعاة واالعتداد بقول العلماء العاملٌن المخلصٌن الذٌن هذا ٌومنا الى االعتصامات

 وإلى ٌومنا هذا. 2113وقفوا فً ساحات الجهاد ولم ٌهدأ لهم بال منذ عام 

 ات المخذلة ال ٌعدو واحدا من اثنٌن:وختاما فإنا نعد من ٌصدر مثل هذه الفتاوى والدعو

http://www.alnakshabandia.net/


الخروج إلى بغداد لما ٌترتب على ذلك من طردهم  وٌخشى أحزاب السلطةإما أن ٌكون جزءا من  .أ 

لما لك  بل نعتقدك أرفع من ذلكفلست منهم حاشاك ، ووهزٌمتهم وحرمانهم من فرٌستهم ونهمتهم

القاصً والدانً، وال ٌعرف  ٌعرفهاعلمٌة عالٌة، وفً المجتمع من مكانة فً صدورنا من مكانة 

 الفضل ألهل الفضل إال ذووه.

بعٌدا عن ساحة الصراع بٌن الحق والباطل ولم ٌطلع على تارٌخ جٌشنا من بداٌة وإما أن ٌكون  .ب 

وهذا االحتالل وإلى اآلن، وأكثر ظننا أن ذلك ٌنطبق على من ٌخالفنا فً هذه البٌانات والدعوات، 

 سبٌال، والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته. لٌهإ م بمن هو أهدى، وهللا أعللهمما نأسف 

 

  

 المرفقات

 بٌان جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة بصدد التظاهرات.1

 بوجوب الذهاب إلى بغداد بٌان الهٌئة الشرعٌة.2
 الدكتور

 نقشبندينور الدٌن ال

 عضو الهٌئة الشرعٌة 

 فً جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 هـٖٗٗٔربٌع الثانً ٔٔ

 مٖٕٔٓشباط  ٕٔ



 (ٔالمرفق )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (لَقَدِيرٌ وَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُىا بِأَوَّهُمْ يُقَاتَلُىنَ لِلَّرِيهَ أُذِنَ)
 صدق هللا العظٌم

يا أبناء شعبنا العراقي األبي بكل أطيافه وعمى كل بقعة من أرض 
 العراق الطاهرة.

 أبناء أمتنا العربية اإلسالمية.يا 
 أيها المجاهدون المؤمنون الصابرون المرابطون.

بعد أن اندحر المحتلون األمرٌكان وفشل مشروعهم التخرٌبً فً العراق لم ٌكن أمامهم ُبٌد من اإلعالن 

عن الهزٌمة من العراق صاغرٌن تحت وطأة ضربات مجاهدٌنا الغٌارى، لكنهم لعبوا لعبة أخبث من 

حتاللهم لما سلموا العراق بٌد الصفوٌٌن المجوس ومكنوهم من مقالٌد الحكم فً العراق تنفٌذا ا

 لمخططات تحالفهم الخبٌث ضد أبناء شعبنا وأمتنا.

والٌوم وبعد عاٍم من إعالنهم االنسحاب المزعوم والشعب العراقً ٌرزح تحت انتهاكات حكومة االحتالل 

رف ونهبت الثروات وقامت باعتقال حرائر العراق والتطاول على الصفوٌة التً استباحت الدٌن والش

أعراضكم، واغتٌال الكفاءات ومحاولة جر البلد إلى حرب طائفٌة وعرقٌة وتقسٌمه على هذه األسس، 

كان ال بد للشعب العراقً األبً أن ٌنتفض ضد هذا الظلم والطغٌان لٌخرج وٌنادي بإسقاط هذه الحكومة 

 لمجرمة.الطائفٌة العمٌلة ا

فح فٟ ذاع٠ز جٙاص اٌشؼة اٌؼغالٟ ظض اٌّذرً ٚأطٔاتٗ ٚتما٠اٖ، ٟٚ٘  إْ ٘ظٖ االٔرفاظح صفذح ِشغِّ

ِٕظ  ذعاف إٌٝ صفذاذٗ اٌث١عاء، ٚفٟ ِمضِرٙا صفذح اٌجٙاص اٌّـٍخ اٌرٟ أطٍمد ٚساظٙا ِجا٘ضٚٔا

أْ تضأ اٌؼضٚ اٌّذرً ٘جِٛٗ اٌغاشُ ػٍٝ أعض اٌؼغاق اٌطا٘غج ٚاٌرٟ ٌٓ ذٕرٟٙ إال تاٌرذغ٠غ اٌشاًِ 

ألعض اٌؼغاق ِٓ وً أشىاي االدرالي، ٚإْ ٘ظٖ االٔرفاظح ٚاٌرظا٘غاخ تاب ِٓ أتٛاب اٌجٙاص اٌظٞ فغظٗ 

ٍـاْ، ٌظٌه لاي عؿٛي هللا صٍٝ هللا ػٍٝ اٌّـ١ٍّٓ، ٟٚ٘ عافض ِٓ عٚافضٖ؛ ألٔٙا ذُؼض ِٓ تاب اٌجٙاص تاٌ

جائغ((، "عٚاٖ أدّض"، ًٚ٘ ٕ٘ان أجٛع ٚأظٍُ ِٓ  ؿٍطاْ ػٕض دك وٍّح اٌجٙاص هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ: ))أفعً

 االدرالي ٚاٌذىِٛح اٌؼ١ٍّح اٌظاٌّح؟.

األتٟ: إْ ؿثة وً ِا جغٜ ٠ٚجغٞ ٘ٛ اٌضؿرٛع اٌّؼ٠ف اٌظٞ ورثرٗ ا١ٌض  ٌا أبناء شعبنا العراقً

لغ ػ١ٍٗ ػّالء االدرالي ِٓ ػٕصغ١٠ٓ غائف١١ٓ؛ ألْ طٌه اٌضؿرٛع اٌشث١س ػعػد ف١ٗ لٕاتً اٌص١ٔٛ١ٙح ٚٚ

ِٛلٛذح اٌمصض ِٕٙا ؿٍة ٠ٛ٘ح اٌؼغاق اٌؼغت١ح ٚاإلؿال١ِح، ٚذمـ١ُ اٌثٍض ذذد ِـّٝ اٌفضعا١ٌح، ٌٚرمرً 

ءٌح ٚاٌؼضاٌح، األتغ٠اء اٌشغفاء تمٛا١ٔٓ غائف١ح جائغج ومأْٛ ِىافذح اإلع٘اب ٚلأْٛ ِا ٠ـّٝ تاٌّـا

ٌٚررشىً تّٛجثٗ دىِٛاخ غائف١ح ٚػٕصغ٠ح صِغخ اٌثٍض ٚأٍ٘ىد اٌذغز ٚإٌـً، ٚس١غ ص١ًٌ ػٍٝ طٌه 

أٔٗ ِٕٚظ ػشغ ؿٕٛاخ سٍد ذرضاٚي اٌذىُ ِٚا ٠ـّٝ تاٌؼ١ٍّح اٌـ١اؿ١ح ٔفؾ اٌٛجٖٛ اٌؼ١ٍّح اٌىاٌذح، 



ؿماغ ٘ظا اٌضؿرٛع اٌّؼ٠ف ألٔٗ ٚػ١ٍٗ ٠جة أْ ٠ىْٛ أٚي ٚأؿّٝ ِطاٌثىُ ٠ا أتٕاء اٌؼغاق اٌشغفاء ٘ٛ إ

 تاغً، ٚوً ِا تٕٟ ػ١ٍٗ تاغً.

٠ا أتٕاء شؼثٕا اٌؼغالٟ األتٟ تىً أغ١افٗ ٚفٟ وً ِىاْ ِٓ أعض اٌؼغاق: إْ ٔٙجٕا اٌجٙاصٞ ِؼغٚف ٌىُ 

ٌٚىً أدغاع ٚشغفاء اٌؼاٌُ تإٔٔا ٌُ ٔـرٙضف أٞ ػغالٟ أتضا غ١ٍح ؿٕٛاخ اٌجٙاص ٚاٌرذغ٠غ اٌّاظ١ح، ٌٚىٓ 

خ اٌى١ً تجغائُ اٌطائف١١ٓ ٚاٌؼّالء ٚاٌّأجٛع٠ٓ ٚوشغ ِا ٠ـّٝ تغئ١ؾ دىِٛح االدرالي تؼض أْ غف

اٌغاتؼح ػٓ أ١ٔاتٗ اٌطائف١ح اٌمظعج ٚ٘ضص تىً ٚلادح أتٕاء شؼة اٌؼغاق اٌظ٠ٓ سغجٛا تّظا٘غاخ ؿ١ٍّح ٌغص 

ٜ ج١شىُ اٌظٍُ ٚاٌّطاٌثح تذمٛق ِشغٚػح، تأٔٗ ؿ١ـرشضَ اٌمٛج ٌـذك ٚفط ٘ظٖ اٌرظا٘غاخ، ٌظٌه ٠غ

اإل٠ّأٟ ج١ش عجاي اٌطغ٠مح إٌمشثٕض٠ح أْ ِٓ ٚاجثٗ اٌشغػٟ ٚاألساللٟ اٌضفاع ػٕىُ ٠ا أتٕاء شؼة 

َِٙه ٚتىً  اٌؼغاق األصالء، ٚػ١ٍٗ فئٕٔا ٔمـُ تاهلل اٌؼظ١ُ ٚتىراتٗ اٌىغ٠ُ، شُ ٔمـُ تشغف وً ػغال١ح أرُ

ػٍٝ هللا ؿثذأٗ ٚذؼاٌٝ ٔمٌٛٙا ػا١ٌح  لطغج صَ ش١ٙض أُِع٠مَد ٚتّؼأاج وً ِؼرمً ِظٍَٛ، ٚتؼض اٌرٛوً

ِض٠ٚح ِٚٓ ِٛلغ اٌمٛج ٚااللرضاع ٔمٛي: ٌمض ذُ ٚظغ ا٢الف اٌّؤٌفح ِٓ ِجا٘ض٠ٕا األتطاي طٚٞ اٌثأؽ 

اٌشض٠ض اٌظ٠ٓ أتىٛا أِغ٠ىا ٚأششٕٛا جغادٙا ٚأعغّٛ٘ا ػٍٝ اٌٙؼ٠ّح صاغغج، لض ذُ ٚظؼُٙ تاإلٔظاع ِغ 

ح ٚاٌمرا١ٌح اٌجثاعج ٌذّا٠ح ِرظا٘غٞ أتٕاء شؼثٕا اٌىغ٠ُ فٟ ؿاداخ اٌؼؼج وافح إِىا١ٔاذٕا ٚلضعاذٕا اٌرـ١ٍذ١

ٚاٌىغاِح، ٌٚٓ ٔىْٛ اٌثاصئ١ٓ تأٞ ػًّ لراٌٟ دفاظا ػٍٝ ٚدضج شؼثٕا ٚتٍضٔا، ٚؿٕىْٛ تاٌّغصاص ٚػٍٝ 

اؿرؼضاص ذاَ ٌمطغ أٞ ٠ض آشّح ذّرض تاٌؼضٚاْ ٚاألطٜ ػٍٝ أٞ ػغالٟ ألْ ِٓ ٠ؼرضٞ ػٍٝ اٌؼغال١١ٓ ١ٌؾ 

ال١ا ِّٙا واْ اؿّٗ أٚ صفرٗ، ٚٔضػٛ ش١ٛر اٌؼشائغ ٚاٌٛجٙاء أْ ٠مفٛا ِغ أتٕائُٙ ِٓ اٌّرظا٘غ٠ٓ ػغ

ٚاٌّؼرص١ّٓ، وّا ٔضػٛ إسٛإٔا ٚأتٕاءٔا ِٓ ِٕرـثٟ األجٙؼج اٌذى١ِٛح فٟ اٌج١ش ٚاٌشغغح ٚاألجٙؼج 

 األ١ِٕح اٌّثاصعج ٌرٕف١ظ ِا ٠أذٟ: 

اٌّرظا٘غ٠ٓ، ٚأْ ٠رٌٛٛا ِـؤ١ٌٚح دّا٠ح اٌّرظا٘غ٠ٓ أْ ٠مفٛا إٌٝ جٕة إسٛأُٙ ٚأتٕاء شؼثُٙ ِٓ  .1

َٗ فٛ٘اخ تٕاصلُٙ إٌٝ صضٚع اٌشٛٔح ٚاٌؼّالء.  ٚاٌّؼرص١ّٓ ٚأْ ذُٛجَّ

اٌّثاصعج تفرخ أتٛاب اٌـجْٛ ٚإغالق ؿغاح وافح اٌّؼرم١ٍٓ ٚاٌّؼرمالخ، ٚإػاٌح وافح اٌذٛاجؼ   .2

 ٚاٌـ١طغاخ.

 أٚ اٌّرظا٘غ٠ٓ ٚاٌّؼرص١ّٓ.ٚجٛب اٌىف ػٓ اٌّضاّ٘اخ، ٚػضَ ِالدمح اٌّجا٘ض٠ٓ  .3

 أِا ِٓ ٠مف ُِٕٙ ِرفغجا أٚ ػٍٝ اٌذ١اص فمض جؼً ٔفـٗ دا١ِا ٌٍذىِٛح اٌؼ١ٍّح ٚظض اٌّرظا٘غ٠ٓ.

ٚٔضػٛ فٟ اٌٛلد ٔفـٗ اٌـ١اؿ١١ٓ ِّٓ ذٛعغٛا تاٌّشاعوح فٟ ٘ظٖ اٌؼ١ٍّح اٌـ١اؿ١ح أْ ٠ٕـذثٛا ِٕٙا 

أْ ٠ؼ١ضٚا إٌظغ فٟ ػاللاذُٙ ِغ دىِٛح االدرالي فٛعا، ١ٙٔٚة تاٌضٚي اٌؼغت١ح اٌشم١مح ٚاٌضٚي اٌصض٠مح 

 اٌؼ١ٍّح لثً فٛاخ األٚاْ.

إنا ندعوكم لمواصلة تظاهراتكم واعتصاماتكم السلمٌة وإعالن  ٌا أبناء شعبنا العراقً الصابر المجاهد:

العصٌان المدنً فً جمٌع أنحاء العراق حتى تتحقق جمٌع مطالبكم المشروعة، وإنا نشد على أٌادٌكم 

 ونحن معكم، فالٌوم ٌومكم وإن تحرٌر العراق أمانة فً عنق كل عراقً.

 هللا أكبر ... هللا أكبر ... هللا أكبر
 وما النصر إال من عند هللا العزٌز الحكٌم

 

 

 قٌادة

 جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة
 للهجرة ٖٗٗٔصفر  8ٔ

 للمٌالد ٖٕٔٓكانون الثانً  ٔالموافق 



 (ٕمرفق )

 الرحمن الرحٌمبسم هللا 

ا) َها ٌَ ٌُّ  هللّاِ  َسبٌِلِ  فًِ انفُِرواْ  لَُكمُ  قٌِلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

اَقْلُتمْ  اةِ  أََرِضٌُتم األَْرِض  إِلَى اثَّ ٌَ ا بِاْلَح ٌَ ْن  َمَتاعُ  َفَما اآلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ

اةِ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  39اآلٌة  التوبةسورة  ﴾َقلٌِلٌ  إاِلَّ  اآلِخَرةِ  فًِ الدُّ
 

 بٌان صادر عن الهٌئة الشرعٌة فً جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 لى بغدادوإبطال فتاوى منع الخروج إ بوجوب الزحف إلى بغداد

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان 

 إلى ٌوم الدٌن وبعد:

ا إذا الناس إِن  ) :قال رسول هللا  أ و  الِم   ر  وا فلم الظ  ذ  أ خ  هِ  على ٌ   ٌ د  ش ك   ٌ  ه م   أ ن   أ و  م  ع   رواه منه( ِبِعق اب   هللا ٌ 

 .الترمذي

 أٌها العراقٌون الشرفاء.

 أٌها المعتصمون األحرار فً ساحات العزة والكرامة والشرف.

العراق النابض، وفٌها تدٌر الحكومة الطائفٌة العمٌلة حكمها وظلمها إن العاصمة الحبٌبة بغداد هً قلب 

ضد أبناء الشعب العراقً، وإن قٌام التظاهرات واالعتصامات فً عموم محافظات العراق وإن كان له 

أثر كبٌر فً الضغط على هذه الحكومة المقٌتة إال أن التأثٌر األكبر واألعظم واألسرع ٌكون فً بغداد 

ز القرار، وإن الزحف إلى بغداد أمر ال بد منه لحسم االنتفاضة المباركة لصالح الشعب ألنها مرك

 العراقً.

وقد ظهرت تصرٌحات من بعض الشخصٌات الدٌنٌة تدعو المتظاهرٌن إلى التوقف عن الزحف إلى 

ل لصالح تنطبق بالكام فً حٌن أن هذه القاعدة قاعدة )درء المفاسد أولى من جلب المصالح(،، تحت بغداد

التوجه إلى بغداد، فدرء مفسدة بقاء هذه الحكومة ودستورها الجائر مقدمة على جلب المصلحة التً ٌظنها 

قد استعملت فً غٌر محلها  (المصالحالبعض بأنها حقن للدماء، وإن قاعدة )درء المفاسد أولى من جلب 

 طول لإلٌغال فً ظلمه.وتعطٌه وقتا أ ألنها تقوض دعوة الشعب المنتفض وتقوي شوكة الظالم

القاعدة نحو الهاوٌة إن بقٌت هذه الحكومة متسلطة على رقاب العراقٌٌن ال قدر هللا فإن  ٌسٌرإذ والبلد 

هً أنه )إذا اجتمع ضرران فإن الضرر األكبر ٌدفع ن تراعى فً هذا الظرف التً ٌجب أ الصحٌحة

 بالضرر األصغر(.

أجل الوطن والدٌن أم أن الضرر األكبر فً العٌش بذلة ومهانة  فهل الضرر األكبر فً أن تراق الدماء من

إلى المجتمع العراقً وٌقسم  لٌفرقنا تحت مسمى العملٌة السٌاسٌة تحت وطأة الدستور الذي جاء به المحتل

 ؟.مجتمع طائفً متناحر تحت مسمى الفدرالٌة واألقالٌم

ن نتٌجته الشهادة، أم الضرر فً اإلبقاء على وهل الضرر باألخذ على ٌد الظالم ومنعه من الظلم ولو كا

 ظلمه؟.

وهل الضرر ٌكون فٌمن ٌنتفض ألجل دٌنه وعرضه ثم ٌستشهد، أم أن من ٌقبع فً بٌته ذلٌال مهانا مهمشا 

 والحرائر تنتهك فً السجون هو الضرر؟.



نتٌجته الشهادة هو وهل أن تفوٌت الفرصة على الظالم وتحجٌمه ومنعه من االستمرار فً غٌه ولو كانت 

الضرر، أم أن السماح له بإطالة زمن ظلمه وإعطائه فرصة أطول لٌتقوى وٌزداد شوكة وظلما هو 

 الضرر؟.

ٌقول رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(: ))أكرم الشهداء ٌوم القٌامة حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام 

 .إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله((، "أخرجه الرافعً"

وكما تقرر فً كتب الفقه واألصول أن الدم ٌرخص أمام الوطن والعرض، وإن السجون ملٌئة بالمعتقلٌن 

فلم ٌعد الشعب العراقً ٌخاف من الموت أو االعتقال ألن العراقٌٌن قد أرخصوا دماءهم أمام أوطانهم 

 راض.وأعراضهم، وإن الخروج إلى بغداد إنما هو لوقف هذا النزٌف واالنتهاكات لألع

لٌست دعوة للقتال، بل إنها دعوة  إن الدعوة إلقامة الصالة الموحدة فً بغداد للمسلمٌن شٌعة وسنة هً

 إٌمانٌة إلٌصال صوت المتظاهرٌن المظلومٌن إلى قلب العاصمة الحبٌبة، لذا نؤكد على ما ٌأتً:

 المخذلة. عاوى الباطلةلى هذه الدنهٌب بأبناء شعبنا األباة الغٌارى الشجعان إلى عدم االلتفات إ  .1

 وأمام الشعب. من ٌخذل هذا الشعب مسؤولٌة هذا التخذٌل أمام هللا وأمام التارٌخنحمل  .2

لكل مسلمً العراق شٌعة وسنة عاجال غٌر آجل نجدد الدعوة إلقامة الصالة الموحدة فً بغداد  .3

 ض وحدة الصف ونبذ الطائفٌة.لغر

اإلسالمً واألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ندعو جامعة الدول العربٌة ومنظمة المؤتمر  .4

إلى أن تأخذ دورها وتخرج من صمتها تجاه ما ٌتعرض له أبناء شعب العراق من قتل واعتقال 

 وتعذٌب وظلم وتهجٌر وإقصاء وتهمٌش.

 ندعو جمٌع دول العالم إلى إعادة النظر فً عالقاتها مع هذه الزمرة الطائفٌة العمٌلة. .5

ٌا أبناء شعبنا الصابر المجاهد: إن النصر قرٌب وقد الحت تباشٌره وآن أوان قطف ثماره، ونذكركم بقول 

ا ٌ اهللا سبحانه وتعالى: ) ه  ٌُّ ن وا ال ِذٌن   أ  وا إِن آم  ر  م   هللا    ت نص  ك  ر  نص  بِّت   ٌ  ٌ ث  م   و  ك  ام  د  ل   ق ل  (، وقوله سبحانه: )أ ق   ك 

ل   م  ع  ل ى ٌ  اِكل ِتهِ  ع  م   ش  ك  بُّ ل م   ف ر  ن   أ ع  و   ِبم  ى ه  د  ِبٌالً  أ ه   (، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.س 

 

 

 عٌةالهٌئة الشر

 لجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 هـٖٗٗٔربٌع الثانً  ٖ

 مٖٕٔٓشباط  ٖٔ


